
1 
 

OPŁATY  
Wersja systemu  7.0.2.4 

2014 
 

 

 

 

 

System Opłat [BSO]  jest przeznaczony jest do prowadzenia ewidencji operacji 

finansowych związanych z różnego rodzaju opłatami (dzierżawy i użytkowanie 

wieczyste, opłaty za czynsze i innego rodzaju zobowiązania pieniężne). Umożliwia 

ewidencjonowanie do 99 różnych rodzajów opłat i dziesiątek tysięcy 

kontrahentów, bez potrzeby zmian konfiguracyjnych. Umożliwia 

wielopłaszczyznowe działania związane z wymiarem opłaty za wieczyste 

użytkowanie gruntów, wpłatach, saldach, zaległościach itp. Udostępniona jest 

funkcja sporządzania informacji, zestawień i raportów dostosowanych do 

potrzeb użytkownika i sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa. 

 

Współpraca z systemami MIKROBIT: 

Księgowość Budżetowa  [BFK] 

Sprzedaż [BSP] 

Kasa [BKS] 

Gospodarka Gruntami [BGG] 

 

http://www.mikrobit.pl/pl/systemy-it-dla-administracji/systemy-informatyczne/logistykab/sprzedaz-bsp
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           Główne korzyści: 

 

 integracja z wieloma innymi autorskimi systemami IT MIKROBIT 

 bogaty zestaw zestawień  i wydruków- dla lepszej przejrzystości informacji 

w programie i zwiększeniu możliwości raportowania 

 tworzenie wydruków na potrzeby klienta (decyzje, informacje, itp. ) 

 możliwość ewidencji dużej ilości różnych opłat 

 intuicyjne i proste tworzenie nowych opłat 

 istnieje możliwość konfiguracji poszczególnych opłat, np. przypisując 

odsetki kwartalne na kontrahenta dodano opcje umożliwiające dowolną 

konfigurację takiego generowania 

 prosty i wygodny dostęp do informacji wymiarowych jak i księgowych 

 

 

 

Funkcjonalności systemu BSO MIKROBIT to m.in.: 

 

 prowadzenie rozliczeń finansowych wraz z możliwością zastosowania analityki 

dla poszczególnych użytkowników wieczystych, dzierżawców, itp. 

 

 system obejmuje rejestrację:  

- zobowiązań (nazwa zobowiązania, numer parceli, dane adresowe, dane 

notarialne, itd.) 

- zobowiązań płatników (terminy zobowiązań, możliwość częściowego 

zobowiązania, możliwość zapisania współpłatników, itd.) 

- rat i wpłat (przykładowo wg nazwy, numeru, danych) 

 

 wprowadzanie przypisów i ich rozliczanie w dowolnych rejestrach (np. mandaty, 

różne opłaty), z możliwością wprowadzenia wielu terminów płatności 

 

 prowadzenie dowolnych zobowiązań, wadiów z kartoteką bankowych odsetek 

i ich rozliczanie 

 

 wprowadzanie gotówkowych i bezgotówkowych wpłat i wypłat do przypisów jak 

również bez przypisów oraz możliwość wydruku różnych blankietów 

z zastosowaniem kodów kreskowych 

 

 wydruki dzienników operacji, dowolnych zestawień dla dowolnych wydruków, 

rozliczeń zobowiązań i należności tj. nierozliczonych, przeterminowanych, 

nadpłat 
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 prowadzenie kartotek różnych dokumentów wysyłanych na podstawie rozliczeń 

np. upomnień, tytułów wykonawczych 

 

 szeroki zakres wydruków: wykaz naliczeń dla rat, wykaz przypisy-odpisy za okres, 

wykaz wpłat za okres, wykaz zaległości i nadpłat, itp. 

 

 wydruk faktur i dowodu wpłaty  

 

 

 

 

Przykładowe widoki z systemu BSO: 

 

 

1. BSO-  Automatyczne  naliczenia 
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2. BSO- Wystawiania faktur Vat 

 

 

 

3. BSO- Zestawienia Opłat 
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4. BSO- Informacja o Kontrahencie 

 

 

 

5. BSO- Rejestracja Umowy 

 


